
INSPIRACJE

Bezpłatny magazyn dla nauczycieli wydawany przez Olsztyńskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Inspiracje. Dyskusje. Wymiana doświadczeń.
Doskonalenie osobiste i zawodowe. Zapraszamy do współpracy!  
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KLUB INSPIRACJI DLA NAUCZYCIELI  OCEN  LIVE W KAŻDĄ ŚRODĘ O 17.30

tttt info products at a hmmmigher price

    TEMAT NUMERU 

    
MYŚLENIE 
 WIZUALNE 
 



 
 3. Od redakcji
 4. Myślografia według Agaty Baj
 5. Rzecz o notowaniu 
 6. Materiały z projektu 
     OCEN OLSZTYN - ZDALNIE RAZEM!
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Szanowni Państwo,
praktycznie cały numer zawdzięczamy Agacie Baj!
Agata od wielu lat inspiruje jak myśleć wizualnie, 
jak rysować myślenie!

Tworzenie map myśli to metoda łącząca wiele
umiejętności, a przede wszystkim MYŚLENIE,
wyciąganie wniosków, wybór najważniejszych
informacji, łączenie ich w logiczne pliki...

Przy okazji wyzwala kreatywność 
i samodzielność!

Oby tworzenie map myśli jak najszybciej 
weszło do szkół, a nawet przedszkoli!
 

Wiosna zawsze wzbudza potrzebę 
wprowadzenia czegoś nowego... 

Zapraszamy do lektury

Małgorzata Taraszkiewicz
Zuzanna Taraszkiewicz



Sketchnot ing w k i lku krokach

To syntetyczna forma zapisu myśli, 
własnych bądź cudzych, za pomocą 
kluczowych słów i prostych kształtów. 

Notatki mogą mieć różną 
formę: słowo za słowem, 
zdanie za zdaniem, czyli 
mogą być linearne. 

Notowanie graficzne, sketchnoting – to nie pismo obrazkowe.

Prosty rysunek dodany do słów ułatwia rozumienie 
i zapamiętywanie.  

Potrzebujesz więcej teorii? Znajdziesz ją tu:
ü Allan Paivio: teoria podwójnego kodowania
ü Wiesław Karolak i "myślenie na papierze”
ü Mirosław Orzechowski: Rysunek - metoda edukacji 

kreatywnej
ü Tom Wujec: dlaczego rysunek działa?
ü Rachel Smith: Rysuj w klasie

Znajdziesz tam QR kody z linkami do 
materiałów źródłowych.

Mogą też mieć formę nielinearną.



Znajdź inspirujących Cię sketchnoterów
i naśladuj ich.
Moi ulubieni to: 
Luigi Mengato, Eva Lotta Lamm, Nadine Roße… 

Twój mózg lubi poznać kontekst.
Zanurz się w wizualnym świecie sketchnotingu.
Wpisz: sketchnoting w Google grafika i na stronie Pinterest.

Zacznij od rzeczy prostych.
Dodaj kolor do notatek
i schematyczne rysunki:
strzałki, chmurki, punktory…

Stwórz swój własny bank ikon, 
zgromadź pojęcia, które najczęściej używasz.

Naśladowanie 1:1, to najlepsza metoda 
nauki, ćwicz rysunki krok po kroku. 
Pinterest to Twój bezpłatny zeszyt ćwiczeń.

Ludzik wg Evy Lotty Lamm

Oglądaj i rysuj jednocześnie.

Odwiedź kanał na YouTube:
Doodles by Sarah
Verbal to Visual



Obejrzyj webinary na kanale 
MYŚLOGRAFIA. 
Znajdziesz aż 9 odcinków 
na YouTube.

ćwicz
Lepszy efekt uzyskasz 
ćwicząc codziennie po 
kilka minut niż raz na 
jakiś czas kilka godzin.

Przyłącz się do społeczności myślicieli 
wizualnych i ćwicz, podejmuj wyzwania. 
Dziel się swoimi pracami, koniecznie! 
Możesz liczyć na wsparcie i fachowe 
porady. grupa MYŚLOGRAFIA na FB

Oglądanie, 
naśladowanie, 
tworzenie.
Miksowanie inspiracji na 
drodze do własnego stylu.
„Powielaj to, co lubisz. 
Powielaj bez końca. W końcu 
odkryjesz samego siebie.” 

Yohji Yamamoto

Rozwijaj nową umiejętność. I ucz innych sketchnotingu! 

Zapraszam na agatabaj.pl po więcej.



Agata Baj

#co?

A co to jest 
notatka?

A po co się
notuje?

A co się z nią 
potem robi?

Co? Po co? Jak? – rzecz o notowaniu.

d e f i n i c j a1

Wyobraź sobie, wiem, może być trudno, ale… 
powiedzmy taki Marsjanin
Ma swoje własne, marsjańskie sposoby na 
uczenie się. I nigdy, ale to NIGDY, nie słyszał 
o notowaniu. 
Jak wytłumaczyłbyś mu co to jest notatka? 

Jaką definicję 
byś mu 
przedstawił ?
Ale tak, żeby zrozumiał!

z a d a n i e

Stwórz definicję. 
Co to takiego notatka? 
Kiedy się notuje? Jak? Po co?
Czy coś się potem robi z notatkami?

#co?

#myślografia



c e l2

#PoCo?

Wiesz, że najważniejsze 
w dobrej notatce jest 
poszukanie odpowiedzi 
na pytanie: po co

?

Od tego zacznij: Po co notować?
W jakim celu robię tę konkretną notatkę? 
A to doprowadzi cię do pytania: jak i do poszukiwania 
własnych, działających dla Ciebie, sposobów 
notowania.

?

z a d a n i e

Ranking 

?
#PoCo?

?

?

?

Wymyśl jak najwięcej odpowiedz na pytanie: po co notować?
Wypisz na osobnych karteczkach. 
Nie ma złych odpowiedzi. 
Wymyśl ile się da, poproś o wsparcie inne „mózgi”: kolegów, 
nauczycieli, rodzeństwo…
Czasem warto zadanie rozłożyć na kilka dni, bo pomysły wciąż 
napływają. 
A jak już uznasz, że masz „wszystkie odpowiedzi świata” zrób 
ranking. 

Uszereguj od pierwszego do ostatniego miejsca, 
zebrane odpowiedzi. Od najbardziej istotnych 
do uzupełniających funkcji notatki. 

#PoCo?



s p o s o b y3

Jeśli przeszedłeś krok 1 i 2 i wykonałeś zadania

Zapraszam Cię do kroku 3. 
Opowiem Ci o niektórych moich sposobach 
na notowanie. 
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie: jak?
#Jak?

Najpowszechniejszą formą notowania w szkole jest 
notowanie w zeszycie w sposób linearny, zdanie za 
zdaniem. 
Do tego sposobu można dodać kilka praktycznych 
elementów.

#Jak?

stosuj różne 
wielkości liter

koloruj 
z umiarem

pamiętaj o dacie

warto notatki otagować, 
np. notatki z jednego 
działu

dodaj proste 
znaczki

wyróżnij 
kluczowe 
pojęcia

zacznij od tematu



Jest wiele sposobów na tworzenie zasobów osobistej wiedzy. 

Dobra notatka = użyteczna notatka.
Pamiętaj, notujesz dla własnej głowy.

Sedno, meritum, istota – z wielu słów „wyciskasz”, 
to co najważniejsze.

Wystarczy zwykły ołówek i kartka by „myśleć na papierze”!

notatka 
linearna

metoda 
notowania 
Cornella 

Mapa 
Myśli

sketchnotka

#Jak?

#Jak?

Wielkość kartek wybieraj do rodzaju 
zadania. Kartki układaj w pionie lub 
poziomie, sklejaj ze sobą, tworząc wielką 
Mapę Myśli z całego działu. Układaj małe 
karteczki ze słówkami lub definicjami. 
Testuj. Sprawdzaj. Baw się.



Notatki linearne, zdanie za zdaniem, dla niektórych z nas 
są ulubioną formą notowania. Zapraszam Cię do własnych 
poszukiwań i testowania innych sposobów na ”myślenie 
na papierze”.

Metoda notowani Cornella, to bardzo prosty sposób na 
trzykrotne (lepiej zapamiętasz) opracowanie informacji. 
W pierwszym polu zapisujemy tytuł i notujemy zdanie za 
zdaniem. W drugim kroku tylko kluczowe słowa, a w 
trzecim podsumowanie. 

Twoja notatka może przypominać hamburgera. Górna 
bułka to temat. A dolna – podsumowanie. W środku, 
jak w ramce wpisujesz poszczególne części – moduły 
tematu.

Takie ramki – bloki tekstu, mogą przybierać różne kształty. 
Pamiętaj, zacznij od zastanowienia się po co robisz tę 
konkretną notatkę. I jak ma Ci pomóc w zrozumieniu 
i zapamiętaniu tego czego się akurat uczysz.

Świat komiksu jest dużą inspiracją dla notatek 
nielinearnych. Dodawał chmurki, w które wpiszesz 
najważniejsze pojęcia. Chmurki pasują do każdego tematu.

Nasz umysł działa na zasadzie skojarzeń. I taka struktura 
przypominająca neuron może Ci się przydać, gdy chcesz 
wypisać wszystkie informacje, które przychodzą Ci do 
głowy na dany temat, na każdej gałązce – jedno słowo. 

Twórz osie czasu np. doklejając karteczki. 

Dziel kartkę na pół i szukaj „za i przeciw”.

Jest wiele sposobów, szukaj i testuj. W QR kodach ukryłam dla Ciebie 
dalsze źródła do przestudiowania. Uczysz się notować – notując.
Powodzenia w odkrywaniu własnych narzędzi myślenia. 



 

więcej materiałów
http://agatabaj.pl/

Polecamy książkę Agaty
MYŚLOGRAFIA 

 

.

http://agatabaj.pl/




 

Materiały 
opracowane 
w ramach projektu
już powinny do Państwa dotrzeć.
Część druga materiałów 
- już pod koniec maja!
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ZAPRASZAMY DO
OTWARTEGO KLUBU 

DLA NAUCZYCIELI
 

          INSPIRACJE
 

                W KAŻDĄ ŚRODĘ
G.17.30

 
            INFORMACJE 

               NA WWW.OCEN
 

  
 
 


